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Kommunpolis Anna Schelin 
 

 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun! 
Nu närmar vi oss semestertider och det är många som reser bort från 
sina bostäder. Kom ihåg att det är viktigare än någonsin att prata med 
någon granne som kan hålla extra koll på ert hus. Försök att få era hus 
att se bebodda ut även om ingen är hemma.  

På www.polisen.se/bostadsinbrott kan ni hitta fler tips och råd inom 
ämnet! 

 

Följande områden har drabbats av inbrott i maj: 

 

SKOGSÄNG/MILSTEN: Myrmarksv (försök), Staffansv (försök), Byfogdev 

(försök), Vattentornsvägen. 

FULLERSTA: Sälgvägen, Norrängsvägen (någon gång från mars-maj),  

SJÖDALEN: Flintvägen  

GLADÖ KVARN: Lidavägen (försök), Sundbyvägen 

SEGELTORP: Slöjdvägen, Rättarevägen, Hjälmvägen (försök), Hjälmvägen  

VÅRBY: Bäckgårdsvägen 

MASMO: Myrstuguvägen (försök), Botkyrkavägen, Solhagavägen. 

FLEMINGSBERG: Terapivägen (3 lägenheter), Diagnosvägen (2 lägenheter) 

VISÄTTRA: Visättravägen (men mest troligen någon som gått fel) 

GLÖMSTA: Kristinavägen, G:a Sthlmsvägen. 

SKOGÅS: Kullstigen, Klangvägen. 

TRÅNGSUND: Stortorpsvägen  

 

  

SAMMANFATTNING maj 

28 anmälningar varav 9 försök och resten fullbordade inbrott. 11 av 

anmälningarna gällde brott mot lägenheter (9 fullbordade  och 2 försök) och 

resten i villa/radhus (10 fullbordade och 7 försök i villa/radhus. Samma period 

förra året inkom 18 anmälningar varav 13 fullbordade inbrott. 

 

http://www.polisen.se/bostadsinbrott
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NÄR? 

15 anmälningar gäller dagtid, 3 kvällstid, 2 nattetid och 8 okänd tidpunkt på 

dygnet eftersom bostäderna varit obevakade under ett eller flera dygn  

 

HUR? 

Fortsatt många lägenhetsinbrott, vilket förstås medför att det är många 

ingångsvägar via uppbrutna ytterdörrar. Även som vanligt flera fönster, 

företrädesvis på insynsskyddade baksidor (det är alltså där man bör förstärka 

sina fönster med lås alt envägsskruv ifall de inte behöver vara öppningsbara). 

Tyvärr även 4 ärenden med olåsta/öppna dörrar/fönster, två av dem stannade 

vid försök då de boende var hemma och såg gärningsmännen på väg in genom 

öppna fönster men två fullbordade där tjuvarna kunnat gå in genom olåst 

altandörr resp badrumsfönster. Kan inte nog poängtera vikten av att inte lämna 

sitt hem olåst. Extra viktigt att kolla fönster och dörrar nu när det är varmt ute, 

så att ni inte av misstag lämnar några öppna när ni går hemifrån! 

OCH, blir man av med sina nycklar på något sätt så är det klokt att omedelbart 

byta lås! 

 

LARM 

Inga uppgifter om larmade bostäder denna månad. 

 

GODS 
Som vanligt stjäls mest smycken, kontanter, klockor, kläder och pass. Samt 

mindre elektronik som mobiltelefoner, läsplattor/Ipads och bärbara 

datorer/laptops. 

 
LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 371 inbrott i bostäder, varav 287 var 

inskrivna som fullbordade. I 20 av ärendena finns i nuläget totalt 25 misstänkta, 

tyvärr ingen i Huddinges ärenden ännu. 

 
TIPS FRÅN EN KONTAKTPERSON i Segeltorp som han skickade till 

sina boende nyligen… 
Titta gärna på klippet om hur man kan skydda sig mot inbrott när man är bortrest. 
Tricket är att få det att se ut som att man är hemma/inte bortrest. Lämna gärna lite 
ostädat på köksbordet etc så att det ser ut som om ni är hemma. 
 
Var särskilt uppmärksamma på om något står för dörren, t.ex. en sopkvast eller en 
sten. Ett annat trick är att lägga något föremål på soptunnan. Är det inte bortplockat 
inom ett par dygn så vet tjuven att ingen antagligen är hemma. Ser ni något sådant hos 
en granne som är bortrest, plocka bort det på en gång! 
 

Hitta klippet genom att söka på: ”Stoppa tjuven 17 maj 2016”. 
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HUR KONTAKTA POLISEN!?! 
Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand 

kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare 

som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail internt inom vår 

organisation till de som kan vara berörda av tipset. 

Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan avläses 

vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!)  

 

Ring 114 14 och be att få bli kopplad till sambandscentralen (polisradion) ifall 

det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla 

upp direkt. Tex några som ni tror rekar för brott i ert område. 

 

Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott! 

 

Felanmälan Huddinge kommun 08-535 301 00 
Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna områden 

där Huddinge kommun är väghållare eller markägare. Det kan gälla till exempel 

trasig gatubelysning, hål i körbanan, oplogade och osandade vägar och 

gångbanor. Det kan också gälla felparkerade bilar, ”dumpade” skrotbilar, 

nedskräpning eller träd som fallit över vägen. 
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Stående tips 
 

 Se över fönster och balkonglås. Lämna aldrig nyckeln i låset 

om lås finns. 

 Se över det yttre skalskyddet, förstärk eventuellt ytterdörrar 

med så kallat brytskydd / brytskena (den ska gå uppifrån och 

ända ner). 

 Lampor med rörelsedetektorer på mörka uppfarter, baksidor 

av fastigheter mm kan avbryta inbrottsförsöket. 

 Ändra koder till entrédörrar regelbundet eller se över 

möjligheten att införa ”nyckelbrickor”. 

 Släpp inte in främmande personer i trapphusen och se till att 

entrédörrarna går i lås. 

 Tänk på vad ni skriver på social medier, skylta inte i onödan 

med att ni är bortresta. 

 Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet, även för korta 

stunder. 

 Stäng alltid låskåpan om du bor i lägenhet med brevinkast i 

dörren, så att tjuven inte kan använda sig av låsslunga. 

 Plocka undan stegar och andra verktyg som lätt kan användas 

som inbrottsverktyg. 

 Sätt timer med oregelbunden tidsinställning på belysning och 

ev. radio. 

 Glöm inte att berätta för grannarna om du ska resa bort, så de 

kan hjälpa till att ha koll på din bostad, t.ex. med 

posttömning, sophantering m.m.  

 Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, 

läsplattor m.m. på ett betryggande sätt. Gör det svårt för 

tjuven att hitta värdesaker! 

 Stöldskyddsmärk värdeföremål med t.ex. märk-DNA och 

fotografera eller filma dina värdesaker. 
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Cykelstölderna ökar! 

 
Nu är våren här och med den ökar antalet cykelstölder. Här kommer några tips 

på vad du kan göra innan det är för sent. 

 

 

 Lås cykeln med ett certifierat cykellås eller hänglås och kätting i klass 2.  
Lås helst fast den i ett fast föremål. 

 Parkera cykeln så öppet som möjligt, på en plats där det rör sig mycket 

folk. 

 Märk och registrera din cykel med hjälp av DNA-märkning och/eller 

Stöldskyddsregister. 

 Notera eller fotografera cykelns RAM-nummer så att du har det i 

samband med polisanmälan om cykeln skulle bli stulen. Har du inget 

ramnummer – gör ändå en polisanmälan med de uppgifter du har (färg, 

märke, modell ev kännetecken etc) 

 Lås in cykeln när du inte använder den. 

 Var noggrann när du köper en begagnad cykel. Om du köper en stulen 

cykel riskerar du att få återlämna den utan att få köpeskillingen tillbaka. 

Ring tex polisen och kolla upp ramnr före köp, kolla om det finns 

stöldmärkning på cykeln! 

 Om du har en dyrare cykel måste du ha en tilläggsförsäkring som 

komplement till din ordinarie hemförsäkring. Kontakta ditt 

försäkringsbolag för mer information. 

 

 

Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

[Ange ett citat från dokumentet 

eller sammanfattningen av en 

intressant punkt. Du kan placera 

textrutan var som helst i doku-

mentet. Använd fliken Ritverktyg 

om du vill ändra formateringen av 

textrutan för citatet.] 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/

